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Szkoła Podstawowa numer 109 

imienia Batalionów Chłopskich 

Toaleta jest dostępna dla osób na wózkach tylko w jednej 

części budynku. 
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Czym jest Szkoła Podstawowa numer 109 

W Szkole Podstawowej numer 109 uczą się 

dzieci w klasach od 1 do 8. 

W szkole każdy uczeń ma swoją szafkę, 

w której może przechowywać swoje rzeczy. 

Szkoła ma 2 sale gimnastyczne, boiska sportowe oraz 

siłownię na podwórku. 

Na terenie szkoły jest też plac zabaw 

i kącik rekreacyjny do zabawy i odpoczynku. 

W szkole jest stołówka, sklepik szkolny, 

świetlica szkolna i biblioteka. 

W szkole jest też gabinet medycyny szkolnej. 

Do tego gabinetu można pójść na przykład wtedy, 

kiedy jesteś uczniem i jesteś chory. 

W szkole oprócz nauczycieli pracują też inni specjaliści. 

Ci specjaliści to psycholog, logopeda, pedagog 

i doradca zawodowy. 

Doradca zawodowy pomaga w wyborze zawodu, 

który chciałbyś wykonywać. 

W budynku szkoły znajduje się również 

przedszkole. Do przedszkola chodzą dzieci 

w wieku od 3 do 6 lat. 

Dzieci w przedszkolu bawią się i uczą. 

Oprócz zwykłych zajęć, w przedszkolu są zajęcia dodatkowe. 

Te zajęcia dodatkowe to zajęcia sportowe i logopedyczne. 
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Szkoła jest monitorowana. 

To znaczy, że na terenie szkoły są kamery. 

Kamery są po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo 

nauczycielom i uczniom. 

Jakie sprawy możesz załatwić w Szkole 

Podstawowej numer 109 

• •Możesz zapisać swoje dziecko do szkoły. 

• Możesz zapisać swoje dziecko 

do przedszkola. 

• Jeżeli Twoje dziecko chodzi do tej szkoły lub przedszkola, 

może skorzystać z pomocy psychologa lub logopedy. 

• Każdego dnia po lekcjach, możesz skorzystać z placu zabaw, 

siłowni zewnętrznej, boisk, kącika rekreacyjnego. 

Możesz też skorzystać z tych miejsc w okresie wakacji 

i ferii zimowych. 

• Możesz zapisać dziecko na akcję Lato – Zima w mieście. 

• Możesz wziąć udział w festynie szkolnym „Majówka w 109”. 
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Adres 

ul. Przygodna 2 

03-991 Warszawa 

Wskazówki dojazdu: 

Najbliższe przystanki autobusowe: 

• Zerzeń 

• Zwoleńska 

• Kombajnistów 

Kontakt 

Numer telefonu: 22 277 11 23 

Adres mailowy: sp109@edu.um.warszawa.pl 

Godziny pracy: 

Sekretariat: 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.30 do 16.00

mailto:sp109@edu.um.warszawa.pl
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Więcej informacji dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

sprawdź deklarację dostępności Szkoły 

Podstawowej numer 109 

imienia Batalionów Chłopskich 
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